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Audiitorite sõnul tuleb ELi teadusuuringutega seonduvat
bürokraatiat vähendada
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on vähendatud halduskoormust, mis kaasneb ELi
programmi „Horisont 2020“ teadusuuringute toetuste taotlemise ja haldamisega. Audiitorite
sõnul on suurem osa Euroopa Komisjoni poolt kasutusele võetud lihtsustamismeetmetest
olnud tulemuslikud, kuigi endiselt on paranemisruumi.
Programm „Horisont 2020“ pakub rahastust teadusalastes koostööprojektides osalevatele
teadlastele, uurimisinstituutidele, ülikoolidele, eraettevõtetele ja avaliku sektori asutustele kas
üksikult või konsortsiumidena. See 2014.–2020. aasta perioodiks eraldatud 76,4 miljardi euro
suuruse eelarvega programm on maailma suurim avaliku sektori teadusuuringute ja innovatsiooni
programm.
Programmi „Horisont 2020“ keskne eesmärk on lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine.
Audiitorid hindasid, kas Euroopa Komisjoni lihtsustamismeetmed olid toetusesaajate
halduskoormust vähendanud. Nad leidsid, et suurem osa meetmetest on olnud tulemuslikud,
ehkki mitte kõik meetmed ei andnud soovitud tulemusi ning endiselt on paranemisruumi.
Audiitorite sõnul on tähtis ka eeskirjade stabiilsus, sest kuigi toetusesaajad suudavad keeruliste
eeskirjadega kohaneda, põhjustavad sagedased muudatused segadust ja ebakindlust.
„Teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise lihtsustamise küsimus on ELis päevakorras olnud
juba aastaid,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Toetuse
saamise protsess on nüüd kättesaadavam suuremale hulgale teadlastele, kuid komisjon saaks
protsessi paremini toetada, tõhustades erinevaid kasutajaliideseid, nagu kasutajatoe funktsioon
ja riiklikud kontaktpunktid“.
Audiitorid tõdesid, et komisjon on õppinud oma eelmiste raamprogrammide juhtimise
kogemusest. Uued struktuurid, eelkõige ühine tugikeskus, on kaasa aidanud programmi
ühtsemale rakendamisele. Taotlejatele ja osalejatele nõu ja tuge pakkuvat teadusuuringute
päringute talitust ei ole aga ühisesse tugikeskusesse kaasatud, ning riiklike kontaktpunktide
pakutav tugi ja juhendamine on kõikuva tasemega.
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Parandatud on tugisüsteeme, nagu osalejaportaal, ning e-allkirja kasutuselevõtt on lihtsustanud
toetuste andmist ja haldamist. Tehniline pool vajab siiski veel parandamist ja toetuste juhendit
on keeruline kasutada, eriti varasema kogemuseta toetusesaajate jaoks.
Alates taotluse esitamisest kuni toetuslepingu allakirjutamiseni kuluv aeg on märkimisväärselt
lühenenud. Vaid murdosa projektikonkursside puhul rakendatakse aga kaheetapilist hindamist,
mis mõjutab eeskätt tagasilükatud taotlejaid. Veel ei ole tulemust andnud ka kvaliteedimärgise
kasutamine, mis loodi selleks, et aidata parimatel tagasilükatud projektidel leida mujalt rahastust.
Personalikulusid käsitlevad eeskirjad on endiselt keerulised, mis põhjustab vigu kulude
deklareerimisel. Uue lähenemisviisi negatiivsed kõrvalmõjud on tekitanud segadust ja
õiguskindlusetust. Lihtsustatud kuluvõimalused, nagu ühekordsed maksed ja ergutusauhinnad,
võivad halduskoormust vähendada, kuid neid ei ole veel piisavalt katsetatud.
Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil
•

parandada teabevahetust toetuse taotlejate ja saajatega;

•

suurendada ühekordsete maksete katsetamist;

•

uurida võimalusi taotluste kaheetapilise hindamise sagedasemaks kasutamiseks;

•

vaadata üle eksperthindajate tasustamise tingimused;

•

edendada kvaliteedimärgise tunnustamist;

•

tagada osalejate eeskirjade ja juhiste stabiilsus;

•

parandada allhankena tehtud auditite kvaliteeti;

•

veelgi lihtsustada VKEdele mõeldud vahendeid ja juhiseid.

Toimetajatele
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade
sidusrühmad ja tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest
viiakse ka ellu. Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike
jaoks.
Eriaruanne nr 28/2018: „Enamik programmi „Horisont 2020“ kaasatud lihtsustamismeetmetest
on küll toetusesaajate elu lihtsamaks teinud, kuid paranemiseks on veel ruumi“ on kättesaadav
Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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